
 

 

Kæru íbúar Flóahrepps og aðrir lesendur. 

Undirrituð tók við sem sveitarstjóri Flóahrepps þann 15. júlí síðastliðinn af Eydísi 

Indriðadóttur sem starfað hefur sem sveitarstjóri Flóahrepps frá árinu 2014. Sveitarstjórn 

kvaddi Eydísi á síðasta sveitarstjórnarfundi hennar þann 5. júlí síðastliðinn og færði henni 

þakklætisvott fyrir hennar vinnuframlag til sveitarfélagsins. 

Í ágústbyrjun fer allt á fullt skrið eftir sumarfrí. Skrifstofa Flóahrepps hefur opnað aftur eftir 

sumarleyfi og starfsmenn og nemendur leikskólans Krakkaborgar eru komnir aftur til starfa. 

Vinnuskólinn kláraði sín störf þann 21. júlí og er þeim hér með þakkað fyrir þeirra störf við að 

fegra umhverfið okkar. Flokkstjórar starfa áfram fram í ágúst og sinna slætti og öðrum 

tilfallandi verkefnum. Starfsmenn og nemendur Flóaskóla mæta svo til starfa síðar í ágúst en 

skólasetning Flóaskóla verður þann 22. ágúst.  

Í leikskólanum Krakkaborg hafa í fyrsta skipti skapast þær aðstæður ekki er unnt að taka á 

móti nemendum í aðlögun á yngstu deild vegna skorts á starfsmönnum. Það er ljóst að 

leikskólar og aðrar stofnanir um allt land finna fyrir þeirri uppsveiflu í samfélaginu sem 

skapast samhliða auknum ferðamannastraumi til landsins og baráttan um starfsmenn verður 

meiri. Ég vil hvetja íbúa til þess að horfa í kringum sig og hvetja fólk til að sækja um vinnu í 

leikskólanum svo að við getum haldið áfram að veita góða þjónustu með því að taka á móti 

nemendum strax eftir að fæðingarorlofi lýkur. Leikskólinn Krakkaborg hefur ótal kosti og 

innan veggja skólans fer fram faglegt og gott starf við góðar aðstæður.  

Niðurrif á elsta hluta húsnæðis við Flóaskóla (byggt 1946) hefur farið fram í lok júlí og byrjun 

ágúst og hefur það gengið að mestu samkvæmt áætlun. Tímabundið starfsleyfi vegna 

niðurrifs frá Heilbrigðiseftirliti Suðurlands er í gildi til 15. ágúst 2022.  Ástæða niðurrifs á 

þessum hluta skólans er sú að miklar skemmdir höfðu orðið á húsinu vegna viðvarandi raka. 

Rakauppspretta er í kjallara og í gegnum botnplötu. Húsnæðið hefur ekki verið í notkun frá 

því verkfræðistofan Efla gerði skoðun á húsinu í desember 2018 eftir að bera fór á auknum 

veikindum og ofnæmiseinkennum hjá starfsmönnum. Gerð var ítarleg úttekt á húsnæðinu og 

í kjölfarið gert kostnaðarmat varðandi lagfæringar. Í ljós kom að um umfangsmiklar og 

kostnaðarsamar aðgerðir væri að ræða til að koma húsinu í lag og ekki öruggt að aðgerðir 

myndu duga til að losna við raka úr kjallara og botnplötu. Starfandi sveitarstjórn á þeim tíma 

tók ákvörðun um að byggingin yrði ekki nýtt áfram vegna mikils kostnaðar og óvissu við 

árangur lagfæringar og að sumarið 2022 yrði nýtt í að fara í niðurrif á húsnæðinu. Að auki 

þarf að horfa á þá staðreynd að um óhentugt húsnæði er að ræða fyrir skólastarfsemi sem 

þarf að standast lög og reglugerðir um aðbúnað. Í kjölfarið var farið í vinnu við 

þarfagreiningu og útfærslu á fyrirkomulagi á lóð Flóaskóla og var sú vinna kynnt á íbúafundi í 

febrúar 2022. Sveitarstjórn samþykkti svo nýtt deiliskipulag fyrir Flóaskóla og Þjórsárver eftir 

kynningu á fundi sínum þann 5. júlí síðastliðinn. Á meðfylgjandi mynd má sjá teikningu úr 



 

 

þarfagreiningu og útfærslu sem Efla vann veturinn 2021-2022. Um er að ræða hugmyndir og 

þarfagreiningu en engin hönnunarvinna hefur farið fram vegna viðbyggingar við skólann.  

 

Flóahreppur sótti um styrk hjá Orkusjóði vegna uppsetningu á hleðslustöðvum í 

sveitarfélaginu og fékk úthlutun upp á 3,5 milljónir króna. Er þetta mjög ánægjulegt og 

hjálpar til við fyrstu skrefin í orkuskiptum í samgöngum. Næstu skref eru að fá tilboð í búnað 

og uppsetningu og að finna hleðslustöðvunum hentugan stað í sveitarfélaginu.  

NOVA vinnur að uppsetningu á fjarskiptamastri á Villingaholti sem kemur í stað þess sem 

stóð á þaki gamla skólans. Á meðan mastrið er ekki risið notast þeir við fjarskiptakerru til að 

þjónusta raskist sem minnst við notendur.  

Félagsheimilin hafa verið nokkuð vel nýtt í sumar og þau verið leigð út fyrir veislur og 

ættarmót. Það er ljóst að margir höfðu beðið eftir því að geta haldið fjölmenn samkvæmi 

eftir takmarkanir síðustu ára. Mikilvægt er að Flóahreppur komi félagsheimilunum í góða 

nýtingu og fái tekjur af þeim til að standa undir þeim kostnaði sem hlýst af fasteignum sem 

þessum. Félagsheimilin eru vel staðsett og í þeim er góð aðstaða en þeim þarf að einnig að 

viðhalda vel.  

Bestu kveðjur frá skrifstofu Flóahrepps 

Hulda Kristjánsdóttir, sveitarstjóri 

 


